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By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering Plejeplan for
Mellemområdet og Paraplymosen i Lille Vildmose, 2019-2023.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Som led i udmøntningen af Lille Vildmose-fredningen fra 2007 er der udarbejdet en plejeplan for
Mellemområdet og Paraplymosen, som skal gælde i perioden 2019-2023. I forbindelse med
høringsprocessen er der indkommet bemærkninger og indsigelser, som alle er blevet imødekommet.
Plejeplanen forventes offentliggjort i april 2019.
Lille Vildmose blev fredet i december 2007. I fredningens § 7 fastslås, at Aalborg Kommune som
plejemyndighed skal gennemføre plejen til opfyldelse af fredningens formål. I den forbindelse skal der
udarbejdes en plejeplan i henhold til den procedure, der er beskrevet i ’Plejebekendtgørelsen’. Ifølge
bekendtgørelsen foretages plejen uden udgift for ejer, og hvis der ikke opnås enighed mellem lodsejerne og
plejemyndigheden om plejeplanens indhold, træffer Fredningsnævnet afgørelse i sagen.
Der er tidligere blevet udarbejdet plejeplaner for Høstemark Skov og Tofte Skov og med denne plejeplan for
Mellemområdet og Paraplymosen mangler således kun plejeplaner for de to højmoser Høstemark Mose og
Tofte Mose inden for fredningen. Aalborg Kommune har desuden tidligere udarbejdet en forvaltningsplan for
krondyr og elg i det hegnede område i Mellemområdet. Den fremtidige proces bliver, at der i 5-årige cykler
udarbejdes overvågningsrapporter, som man benytter som beslutningsgrundlag for at udarbejde henholdsvis
forvaltningsplan og plejeplan.
Den vedlagte plejeplan (bilag 1) indeholder for hvert af de 30 delområder en beskrivelse af, hvilke plejetiltag
der forventes at blive gennemført i den femårsperiode plejeplanen er gældende for (2019-2023). I afsnit 8 er
især rydningstiltag beskrevet, mens hydrologiske tiltag er beskrevet i afsnit 9. Den afgræsning, der foretages
af kreaturer, og plejen der foretages af de udsatte krondyr og elge er ikke omfattet af denne plejeplan.
Overordnet set gennemføres følgende tiltag:
Paraplymosen (delområde 1): Der vil kun blive foretaget meget begrænsede plejetiltag i Paraplymosen
frem til 2023. Det drejer sig om rydning af nåletræer og vedligeholdelse af dæmninger og andre tekniske
anlæg i forbindelse med de tidligere gennemførte hydrologiske tiltag.
De tidligere dyrkede arealer langs Paraplymosens nordkant (delområde 2): Der vil efter aftale med
berørte lodsejere kunne etableres græsning eller slæt med fjernelse af det afslåede materiale, eller
arealerne vil henligge som urørte naturarealer.
Mellemområdet: Plejen vil fortrinsvis bestå af rydning af især birkeopvækst i områdets nordlige og centrale
dele, samt vedligeholdelse af tekniske anlæg i forbindelse med de hydrologiske tiltag, der er gennemført de
senere år. I områdets sydlige dele i Smidie og Purker Fenner vil der ikke blive foretaget plejetiltag udover
vedligeholdelse af de tekniske anlæg, der tidligere er etableret eller etableres i forbindelse med det
igangværende EU-LIFE naturgenopretningsprojekt. Der vil langs alle større veje blive foretaget årlige
sikkerhedsrydninger af trævækst af hensyn til trafiksikkerheden.
I forbindelse med udarbejdelse af plejeplanen har den været i høring hos berørte lodsejere i perioden 10.
december 2018 til 30. januar 2019, og der har været afholdt møde for alle lodsejere på Mou Skole. I
høringsfasen er der indkommet høringssvar fra 4 lodsejere. Som det fremgår af vedlagte oversigt over
behandling af høringssvarene (bilag 2) imødekommes alle indsigelser og bemærkninger helt eller delvist. Det
vurderes på den baggrund, at der ikke er baggrund for, at plejeplanen behandles af Fredningsnævnet.
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Bilag:
Bilag 1 - Plejeplan for Mellemområdet og Paraplymosen 2019-2023
Plejeområder i Lille Vildmose - Bilag 1 til Plejeplanen
Plejeområder i Lille Vildmose - Bilag 1a til Plejeplanen
Plejeområder i Lille Vildmose - Bilag 1b til Plejeplanen
Projekttiltag 2018 - Bilag 2 til Plejeplanen
Vandspejlsforhold 2018 - Bilag 3 til Plejeplanen
Kortbilag til Naturklagenævnets afgørelse om fredning af Lille Vildmose - Bilag 4 til Plejeplanen
Bilag 2 - Behandling af høringssvar Plejeplan for Mellemområdet og Paraplymosen 2019-2023
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